Nota de premsa

“LA FAM NO FA VACANCES”
Campanya d’estiu de recollida d’aliments bàsics
Barcelona, 6 d’agost del 2015.LA FAM NO FA VACANCES FINALITZA AMB 476 MIL QUILOS RECAPTATS I 673 ACTIVITATS
CELEBRADES
La campanya, que es va posar en marxa l’any 2013, continua obtenint el suport de la ciutadania
La fam no fa vacances va tancar la seva tercera edició el passat divendres, 31 de juliol. Durant
tres mesos entitats de tot tipus (associacions culturals, esportives, escoles, empreses o particulars,
entre d’altres) han organitzat 673 activitats arreu del territori, que han reportat a les entitats
d’ajuda social més de 476 mil quilos.
La campanya de recollida d’aliments bàsics, impulsada pels quatre Bancs dels Aliments de
Catalunya tenia l’objectiu de fer arribar aliments a les persones més necessitades durant l’estiu.
A més, aquesta campanya ha servit per a sensibilitzar a la ciutadania sobre la realitat de la
pobresa al nostre país, afavorir la visibilitat i establir una col·laboració continuada amb els Bancs
dels Aliments i la seva xarxa d’entitats d’ajuda durant tot l’any. Els quatre Bancs dels Aliments de
Catalunya estan molt agraïts a tots els participants per haver contribuït a l’aprovisionament
d’aliments bàsics els mesos d’estiu i així ajudar en la tasca de lluitar contra la precarietat
alimentària del nostre entorn.
La fam no fa vacances enguany es va avançar al mes de maig i va començar el dia 8 amb un
concert de Txarango a la Sala Stroika de Manresa, on es van bescanviar aliments per entrades i
es van aconseguir recollir gairebé 2.000 quilos en només dues hores.
El futbol base es va sumar els dies 16 i 17 de maig amb l’activitat Donem la llauna a la Fam,
impulsada per la Fundació de la Federació Catalana de Futbol, i que va permetre recollir llaunes
de conserves a més de 1.800 partits arreu del territori.
L’acció Maletes contra la fam, iniciativa de Danone va tornar a l’Estació de Sants els dies 28 i 29
de maig. Aquest esdeveniment va suposar una donació de 120.420 iogurts pels quatre Bancs
dels Aliments, l’equivalent al pes de les maletes de tots aquells viatgers que es van acostar per
participar en l’acció. Danone també recolzà la campanya realitzant una recollida d’aliments
entre els seus empleats durant els mesos de juny i juliol.
El comiat de l’empresa Aigües de Barcelona del que ha estat la seva emblemàtica seu, la Torre
Agbar, també va tenir un component solidari. Diferents accions, com la pujada solidària
d’escales el dia 4 de juny, o les visites obertes a la ciutadania durant els caps de setmana de
juliol, a més de la subhasta de mobiliari, van aportar a la campanya més de 20 tones d’aliments
bàsics.
La fam no fa vacances també ha servit de marc per a fer el Recapte de Primavera a Lleida i el
Recapte d’Aliments d’Estiu a les comarques de Girona. Tots dos esdeveniments van aconseguir
mobilitzar el voluntariat i als ciutadans que van tornar a fer possible recaptar 163 tones i 195
tones respectivament.
Les activitats han estat molt variades recollides a les seus de la Diputació de Barcelona, a tots els
Centres d’Atenció Primària de la ciutat de Barcelona, a les seus de l’Agència Tributària, a

diferents Biblioteques i Centres Cívics, a la Fira de Barcelona, a la Parròquia de la Bonanova, als
Hospitals Universitaris de la Vall d’Hebron i Bellvitge, a la seu Barcelona Activa, a la Comunitat de
Veïns del C/ Aprestadora, 7 de l’Hospitalet de Llobregat. Activitats d’oci com la visita a
Montserrat organitzada pel programa de Catalunya Ràdio La nit dels ignorants, els concerts de
la Casa Elizalde i Gospel Clot.
També han estat nombroses les empreses que han participat, algunes d’elles són: Airbnb, IDC
Salut Catalunya, Caprabo, Kids&Us, Zurich, Isdin, Abelló, Cargill, Sece, Allianz, Bayer, Eurofred,
Deloitte, Kao, Winche, Synthon, New Chucky Tatoo, Grífols, Bosch, MRW, Thomson Reuters,
Vivarte, BCNAig.
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